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BH 55rw
Marteletes demolidores a gasolina

O especialista em construção ferroviária: BH
55rw
O martelo demolidor a gasolina BH 55rw garante condições
ideais para utilização na construção ferroviária, porque o
balastro ferroviário deve ser sempre processado durante a
manutenção de redes ferroviárias. A compactação requer
uma força suave, porque o balastro não pode ser danificado
durante a compactação. No entanto, necessita-se de uma
certa taxa de percussão para que o balastro seja compactado
de forma correcta. O BH 55rw oferece esta combinação. A
terminação "rw", neste caso, significa "railway" (ferroviário) e
refere-se aos 1.350 impactos por minuto com 55 joules de
intensidade de impacto individual. É uma combinação ideal
de taxa de percussão e potência para os requisitos especiais
do trabalho ferroviário.

55 joules de intensidade de impacto individual●

1.350 impactos por minuto●

Concebido especialmente para utilização em construção de●

carris
Vibrações mão-braço de 4,5 m/s²*●

Sapata de compactação
prática
Para a compactação de
balastro ferroviário na berma
dos carris.
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Dispositivo de absorção de
choque prático
Ajuda o utilizador a guiar o
martelo demolidor a gasolina.

* A vibração mão-braço está assim abaixo do valor limite de 5 m/s². Isto permite uma
operação contínua até oito
horas de trabalho diárias. Conforme a directiva da UE 2002/44/CE.

 

Dados técnicos

BH 55rw

 ø 27 x 80 hex 25 x 108 hex 28 x 152 hex 28 x 160 hex 32 x 160

Intensidade de impacto
individual  J (mkp)

55 55 55 55 55

Número de percussão  1/min 1,350 1,350 1,350 1,350 1,350

Peso  kg 25 25 26 26 26

C x L x A  mm 777 x 492 x 346 777 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346 833 x 492 x 346

Fabricante do motor Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Tipo de motor * WM 80 WM 80 WM 80 WM 80 WM 80

Cilindrada  cm³ 80 80 80 80 80

Potência operacional  kW (PS) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18) 1.6 (2.18)

Rotação  1/min 4,250 4,250 4,250 4,250 4,250

Mistura de gasolina-óleo 50:1 50:1 50:1 50:1 50:1

Conteúdo do reservatório  l 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8

Consumo de combustível  l/h 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
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* Monocilindro arrefecido a ar, motor a gasolina de dois tempos

Nota
Por favor note que a disponibilidade de produto pode variar de país para país. É possível que informação/produto pode não estar disponível em seu
país. Para informações mais detalhadas sobre o desempenho do motor, por favor consulte o manual, a potência real pode variar devido às condições
específicas de funcionamento.
Alterações e erros estão reservados. Semelhante às imagens.
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